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1. Õppekorralduseeskirja reguleerimisala 

1.1. Õppekorralduseeskiri (edaspidi ÕKE) reguleerib õppekasvatustöö korraldust Eesti 

Massaaži- ja Teraapiakoolis (edaspidi kool) kutseõppe esma- ja jätkutasemes ning 

täiendusõppes.  

1.2. Õppekorralduseeskiri tugineb Erakooliseadusele, Kutseõppeasutuse seadusele, 

kutseharidusstandardile, täiskasvanute koolituse seadusele ja kooli põhikirjale ning on 

kooskõlas teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega. 

1.3. ÕKE rakendamiseks vajalikud korrad, juhendid, eeskirjad, dokumentide vormid jms. 

kehtestatakse direktori käskkirjaga. 

1.4. ÕKE ja selle muudatused kinnitab OÜ M.I. Massaažikooli nõukogu. 

1.5. ÕKE vaadatakse  üle enne iga õppeaasta algust, juhul kui õigusaktidest ei tulene teisiti. 

1.6. ÕKE ja selle muudatused avalikustatakse kooli veebilehel  www.massaaz.ee 

2. Õppekorralduse alused 

2.1. Koolis toimub õpe koolipõhiselt tasemeõppe ning täiendusõppena.  

2.2. Õpilased omandavad teadmised, oskused ja hoiakud, mis vastavad kutseõppe 

5.taseme õpiväljunditele. Viienda taseme kutseõpet nimetatakse 

kutseeriharidusõppeks. 

2.3. Massööri esmaõppekava on koostatud kutseharidusstandardi ja massöör tase 5 

kutsestandardi alusel. 

2.4. Füsioterapeudi assistendi jätkuõppekava on koostatud kutseharidusstandardi alusel 

ja kooskõlastatud sotsiaalpartneritega. 

2.5. Praktiline töö ja praktika moodustavad kutseõppe mahust 50 protsenti. Iseseisev töö 

moodustab statsionaarse õppevormi puhul vähemalt 15 protsenti ja 

mittestatsionaarse õppevormi puhul üle 50 protsendi õpingute kogumahust. 

2.6. Kool võib kohandada õppekava vastavalt õpilaste sihtgrupile. Õppekava 

kohandamisel võib kool muuta valikõpingute ja praktika sisu, nende valikut ja 

osakaalu õppekavas, tagades õppekava õpiväljundite saavutatavuse.  

3. Õppekorralduseeskirjas kasutatavad mõisted 

3.1. Kutseõpe on õppimis-, õpetamis- ja korraldustegevuste kogum, mille eesmärk on 

kutsehariduse omandamise võimaldamine. 

3.2. Kutseõppe liik on kutseõppe õppekavade rühmitamise kategooria, milles lähtutakse 

kutseseaduses kehtestatud kvalifikatsiooniraamistiku tasemetest ning arvestatakse 

õpiväljundeid ja õppima asumise nõudeid. 

3.3. 5.taseme õppes on õpingute alustamise tingimus keskhariduse olemasolu. 

3.4. Täiendusõppe suhtes kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduse tööalast 

koolitust reguleerivaid sätteid. 
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3.5. Õpiväljundid on õppimise tulemusel omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud, 

mis on kirjeldatud õppekava, mooduli, teema või õppeaine läbimiseks vajalikul 

miinimumtasemel. 

3.6. Moodul on õppekava terviklik sisuühik, milles kirjeldatakse kompetentsusnõuetega 

vastavuses olevad õpiväljundid.  

3.7. Moodulid jagunevad põhiõpingute, valikõpingute ja üldõpingute mooduliteks. 

3.8. Põhiõpingute moodulitega määratakse kutse-, eri-, ja ametialal tegutsemiseks 

vajalikud õpiväljundid ja kohustuslikud spetsialiseerumisvalikud. 

3.9. Valikõpingute moodulitega määratakse õpiväljundid , mis toetavad ja laiendavad 

kutseoskusi või seonduvad täiendava kutse- või osaoskusega. Valikmoodulid 

moodustavad 15 protsenti õppekava mahust ja need määratakse kindlaks kooli 

õppekavaga. 

3.10. Põhi- ja valikõpingute moodulite õpiväljundid kirjeldatakse kutse- ja erialaste 

teadmiste, oskuste, iseseisvuse ja vastutuse ulatuse, õpipädevuse, suhtluspädevuse, 

enesemääratluspädevuse, tegevuspädevuse, infotehnoloogilise pädevuse ning 

algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevuse kaudu. 

3.11. Eesti kutsehariduse arvestuspunkt (edaspidi EKAP) on õppemahu arvestusühik, 

mis näitab õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamiseks kuluvat hinnangulist 

õpilase töö mahtu. Üks EKAP vastab 26 tunnile õpilase tööle teadmiste ja oskuste 

omandamisel. 

3.12. Auditoorseks tööks nimetatakse õpet, mis toimub loengu, seminari, õppetunni või 

koolis määratud muus vormis. 

3.13. Iseseisev töö on õppija iseseisev tegevus õpieesmärgi saavutamiseks. Tulenevalt 

vastavast õppekavast moodustab iseseisev töö vähemalt 10% õpingute kogumahust. 

3.14. Praktiline töö on õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas. 

Praktiline töö toimub praktikumi, harjutustunni, laboratoorse töö või koolis 

määratud muus vormis. 

3.15. Praktika on kutseõppe tasemeõppe osa, mille ajal õpilane täidab töö- ja 

õppeülesandeid töökeskkonnas juhendaja juhendamisel. 

3.16. Kursusesüsteem on õppesüsteem, kus õppija läbib õppeained õppekavas 

kehtestatud järjekorras nii, et tema üleviimine järgmisele kursusele eeldab eelmise 

õppeaasta õppeainete omandamist ning vastavate arvestuste ja eksamite sooritamist. 

3.17. Individuaalne õppetöö läbimise plaan on dokument, mis koostatakse õppijale, kes 

tervislikel, perekondlikel vms põhjustel ei saa õppetöös osaleda tunniplaaniga 

ettenähtud korras ja aegadel. Plaan sätestab õppija õppetöös osalemise ajakava ja 

viisid. 

3.18. e-õpe lihtne, kaasaegne ja efektiivne õppemeetod, milles kasutatakse elektroonilisi 

kommunikatsioonivahendeid, nagu arvuti, elektroonilised andmekandjad, 

andmebaasid, multimeedia vahendid, Internet jne. E-õppes toimub kogu õppetöö või 

osa sellest läbi interneti e-õppekeskkonnas. 
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3.19. Nominaalne õppeaeg on õppekava täies mahus täitmiseks ettenähtud arvestuslik 

aeg. 

4. Õppetöö liigid ja vormid 

4.1. Kutseõpe jaguneb taseme- ja täiendusõppeks. 

1) tasemeõpe on kutseõpe, mille käigus omandatakse kindlale  kvalifikatsioonitasemele 

vastav kvalifikatsioon, mis võimaldab juurdepääsu järgmise kvalifikatsioonitaseme 

õppele.  

2) Täiendusõpe on kutseõpe, mille käigus omandatakse üksikkompetentse. Täiendusõppe 

suhtes kohaldatakse täiskasvanute koolituse seaduse tööalast koolitust reguleerivaid 

sätteid. Täiendusõppe korraldamise kord on sätestatud ÕKE lisas 1. 

4.2. Koolis toimub õpe statsionaarse ja mittestatsionaarse õppe vormis. 

4.3. Massööri eriala saab õppida esmaõppes nii statsionaarses kui mittestatsionaarses 

õppe vormis. Füsioterapeudi assistendi eriala saab õppida jätkuõppes 

mittestatsionaarse õppe vormis. 

4.4. Statsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö vähem kui poole 

õppekavajärgsest õpingute mahust ja praktika osakaal kuni pool õppekava mahust. 

4.5. Mittestatsionaarse õppe puhul moodustab õpilase iseseisev töö üle poole 

õppekavajärgsest õpingute mahust. 

4.6. Õppetöö toimub auditoorse töö, praktilise töö, praktika ja iseseisva töö vormis. 

Auditoorse ja iseseisva töö mahtude suhe võib õppeaineti olla erinev ning sõltuda 

õppeaine iseloomust. 

5. Õppetöö läbiviimise põhimõtted ja korraldus 

5.1. Õpilaste vastuvõtt kooli kutseõppe tasemeõppesse, sh õpilaste vastuvõtukomisjoni 

moodustamine ja töökorraldus on sätestatud Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli 

õpilaste vastuvõtu korras vt lisa 2. 

5.2. Kooli õppekasvatustöö kavandamine ja kavandamise läbiviimise korralduslikud 

alused ja sisu kajastuvad õppekavas, akadeemilises kalendris, moodulite 

rakenduskavades ja tunniplaanis. 

5.3. Õppetöö maht õppeaastas on 60 EKAP-t. 

5.4. Taseme- ja jätkuõppes toimub õppetöö Tallinnas. 

5.5. Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb järgmise aasta 31. augustil. 

5.6. Massööri eriala statsionaarse õppevormi õppetöö kestus on 2 aastat ja 1 kuu ning 

mittestatsionaarses õppevormis 3 aastat. 

5.7. Füsioterapeudi assistendi eriala mittestatsionaarse õppevormi õppetöö kestus on 1 

aasta. 

5.8. Vastavalt õppevormile jaguneb esmaõppe õppeaeg  I, II ja III kursuseks ja õppeaasta 

jaguneb esimeseks poolaastaks (september- detsember) ja teiseks poolaastaks 

(jaanuar- august). 

5.9. Õppeaastas on vähemalt 8 nädalat vaheaega.  
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5.10. Massööri õppekava moodulite maht on 125 EKAP-it, füsioterapeudi assistendi 

õppekava moodulite maht on 30 EKAP-it. 

5.11. Massööri õppekava valikõpingute moodulite maht on 18 EKAP-it, millest õpilane 

on kohustatud võtma massööri õppekava valikõpingute moodulitest teemasid 12 

EKAP-i mahus.  Ülejäänud valikõpingute mooduleid on õpilasel õigus valida kooli 

täiendusõppe õppekavadest või teiste õppeasutuste õppekavadest, mis toetavad ja 

laiendavad erialaseid kutseoskusi. 

5.12. Valikmoodulite õpinguid alustatakse juhul, kui õppegrupp on täitunud. Kui 

õppegrupp ei täitu, on õpilasel võimalus valida teine valikmoodul. 

5.13. Valikõpingute mooduli valik tuleb õpilasel esitada õppeosakonda hiljemalt esimese 

õppeaasta 1.novembriks. 

5.14. Kui õpilane soovib valikõpingute moodulite hulgast valida ettenähtust rohkem 

mooduleid, siis tuleb lisa mooduli(te)  eest tasuda vastavalt mooduli hinnale.  

Mooduli hind sõltub valitud valikmooduli mahust. 

5.15. Kui õpilane valib valikõpinguid teisest õppeasutusest, siis on neid võimalik üle 

kanda VÕTA arvestamise korra alusel. 

5.16. Valikõpingute spa-mooduli valikul tuleb õpilasel arvestada, et selle mooduli 

praktiliseks õppeks vajalike vahendite ja materjalide maksumus ei kuulu kooli 

õppemaksu sisse. 

5.17. Õppeaasta akadeemilise kalendris on määratud õppetöö graafik, õppetöö vaheajad, 

eksamite perioodid ja aktuste toimumise ajad. Akadeemilise kalendri kinnitab 

direktor igaks õppeaastaks käskkirjaga. 

5.18. Õppetundide toimumise ajad on reguleeritud tunniplaaniga ning on kättesaadav 

kooli kodulehel massaaz.ee . 

5.19. Kõigil õpilastel on kohustus registreeruda õppeainete tundidesse kooli kodulehel 

hiljemalt üks nädal enne õppetöö algust. 

5.20. e-õppe osakaal märgitakse õppekava rakenduskavasse ja läbiviimise kord on 

sätestatud e-õppe korralduse eeskirjas. 

6. Praktilise töö korraldus sh tööohutuse alase juhendamise 

tingimused ja kord 

6.1. Praktilise töö eesmärk, maht ja tegevused on määratud õppekava rakenduskavaga 

ning õppetöö viiakse läbi õpetaja juhendamisel, vastavalt tunniplaanile järgides 

töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.  

6.2. Töötervishoiu ja tööohutuse alane tegevus on koolis reguleeritud Töökorralduse 

reeglitega ning õpilaste sisekorraeeskirjaga.  

6.3. Töötervishoiu ja tööohutusalane  juhendamine viiakse läbi õpetaja poolt enne 

praktilise töö alustamist. 

http://www.massaaz.ee/


8 

 

7. Praktika korraldus  

7.1. Praktika eesmärk, maht ja tegevused on määratud praktika rakenduskavaga ning 

õppetöö viiakse läbi vastavalt tunniplaanile järgides töötervishoiu ja tööohutuse 

nõudeid.  

7.2. Praktika korraldus tagab kõigile õpilastele võimalused õppekavajärgse 

eesmärgistatud, juhendatud ning tagasisidestatud praktika läbimiseks asutuses või 

ettevõttes (edaspidi praktikakoht) ning praktika käigus saavutatud õpiväljundite 

hindamise vastavalt õppekavas sätestatud hindamiskriteeriumitele.  

7.3. Praktikakoha vastavuse tingimustele, mis võimaldavad täita praktikale seatud 

õpieesmärke ja saavutada õppekavas kirjeldatud õpiväljundeid, otsustavad ühiselt 

kooli ja praktikakoha esindajad. 

7.4. Õpilane lubatakse praktikale peale töökorralduse juhendiga tutvumist ja 

allkirjastamist. 

7.5. Praktikaga seotud üksikasjad kajastuvad ÕKE lisas 7  ja Praktikakorraldus eeskirjas.  

8. Õppetööst osavõtu arvestamise tingimused ja kord 

8.1. Õpilastel on kohustus osaleda õppetöös vastavalt õppekavale, mooduli 

rakenduskava nõuetele ja tunniplaanile. 

8.2. Õpilane on kohustatud registreeruma kursusele/õppeainesse vähemalt viis tööpäeva 

enne õppeaine algust. Kursusele/õppeainesse registreerumisega võtab õpilane 

endale kohustuse läbida vastavas aines õpiväljundite lõpphindamine st. eksami või 

arvestuse. 

8.3. Õpilased,  kes  on  täitnud  31.augustiks  õppeaasta õppetöö nõuded viiakse üle  

järgmisele kursusele direktori käskkirjaga. 

8.4. Õpilasel on võimalik üle minna ühest õppegrupist teise.  

8.5. Ülemineku algatamiseks on Õpilase poolt kirjutatud avaldus õppelepingu 

tingimuste muutmiseks, mille alusel vormistatakse lepingu lisa. 

8.6. Ülemineku vormistamine on tasuline, maksumus on 60,00 (kuuskümmend) eurot.  

8.7. Kõik õpilase õppetööst osavõtuga seotud muudatused  vormistatakse  direktori 

käskkirjaga. 

9. Õppetööst puudumine ja hilinemine  

9.1. Õpilane on kohustatud koheselt teavitama kooli õppeosakonda õppetööle 

hilinemisest või õppetööst puudumisest. 

9.2. Õpilane on kohustatud teavitama praktikaettevõtte juhendajat või administraatorit 

praktikale hilinemisest või puudumisest koheselt.  

9.3. Kohe pärast õppetööle naasmist esitab õpilane puudumise põhjenduseks tõendi.   

9.4. Õppetööst planeeritud puudumise korral peab õpilane esitama vastavasisulise 

avalduse kooli direktorile. 

9.5. Puudumine loetakse põhjendatuks:  



9 

 

1) õpilase haigestumise korral arsti tõendi alusel;  

2) lähedaste surma korral; 

3) Kaitsejõudude, politsei või muu riikliku institutsiooni poolt väljastatud teatise 

alusel; 

4) kooli juhtkonna poolt määratud esindamisülesannete täitmise korral; 

5) Force Major juhtumite korral; 

9.6. Õppetööst puudumise või hilinemise fikseerib õpetaja õppetöö päevikus. 

10. Akadeemilisele puhkusele lubamise tingimused ja kord 

10.1. Akadeemiline puhkus on õpilasele äärmisel vajadusel antav õppetöö kohustustevaba 

periood. Akadeemilist puhkust võib saada: 

1) Tervislikel põhjustel võimaldatakse akadeemilist puhkust kuni kaheks aastaks. 

Tervislikel põhjustel akadeemilise puhkuse taotlemisel esitab õpilane tervishoiuasutuse 

tõendi. 

2) Eesti kaitsejõududesse teenima asumisel on õpilasel võimalik taotleda üks aasta 

akadeemilist puhkust (aluseks kutse kaitseväe tegevteenistusse). 

3) Rasedus- ja sünnitus- või lapsehoolduspuhkusele jäämisel on võimalik saada 

akadeemilist puhkust kuni lapse kolme aastaseks saamiseni. Rasedus ja 

sünnituspuhkuse taotlemiseks tuleb esitada tervishoiuasutuse tõend ja 

lapsehoolduspuhkuse korral lapse sünnitunnistuse koopia. 

10.2. Akadeemilise puhkuse taotlemiseks esitab õpilane kooli direktorile avalduse ja 

vastavalt puhkuse sisule vajalikud lisadokumendid.  

10.3. Akadeemilise puhkuse katkestamine ja õppetööle ennistamine toimub õpilase 

avalduse alusel. 

10.4. Esimese poolaasta täis- ja osakoormusega õppevormi õpilasele võimaldatakse 

akadeemilist puhkust ainult tervislikel põhjustel, Eesti kaitsejõududesse teenima 

asumisel või alla kolmeaastase lapse hooldamisel.  

10.5. Akadeemilisel puhkusel olijad kuuluvad kooli õppijate hulka. Akadeemilisele 

puhkusele siirdunud õpilase õppe lõpukuupäev lükkub edasi puhkusel oldud aja 

võrra. 

10.6. Akadeemiliselt puhkuselt õppetööle kolme kuu jooksul mittenaasnud õpilane 

kustutatakse kooli õpilaste nimekirjast õppeosakonna juhataja esildise alusel. 

11. Õpilaste koolist väljaarvamise tingimused ja kord 

11.1. Õpilane kuulub kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamisele järgmistel põhjustel: 

1) õpilane täidab õppekava täies mahus; 

2) õppemaksu mittetasumine; 

3) õpilane ei ilmu mõjuva põhjuseta õppetööle vastavalt akadeemilise kalendrile ja 

tunniplaanile; 
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4) õpilane ei esita kahe nädala jooksul peale akadeemilise puhkuse lõppu kooli 

direktorile õppetööle ennistamise avaldust; 

5) edasijõudmatuse tõttu õppetöös või pole osalenud pikaajaliselt õppetöös; 

6) õpilane esitab omal soovil vastavasisulise avalduse;  

7) õpilane käitub vääritult (teiste õpilaste eest teadmiste kontrolli sooritamise, 

tahtlikult toimepandud kuriteo eest süüdimõistva kohtuotsuse jõustumise, dokumentide 

võltsimise, sisekorra-, õppekorralduseeskirjade jt kooli tegevust reguleerivate dokumentide 

jämeda rikkumise korral); 

8) õpilane kahjustab kooli mainet;  

9) direktori esildise alusel, kui õpilane tunnistatakse teovõimetuks pooltest 

sõltumatutel asjaoludel; 

10)  muudel põhjustel. 

11.2. Õpilase väljaarvamine kooli õpilaste nimekirjast vormistatakse direktori 

käskkirjaga. 

11.3. Õpilase väljaarvamisest kooli õpilaste nimekirjast teavitatakse õpilast e-kirja teel. 

11.4. Koolist väljaarvamisel peab õpilane tagastama õpilase õpitulemuste arvestamise 

kaardi, õpilaspileti ja raamatukogust laenutatud raamatud ning olema täitnud kõik 

kooliga seotud õppelepingu tingimused. 

12. Kooli lõpetamise tingimused ja kord 

12.1. Kutseõppeasutuse lõputunnistuste väljaandmise kord on kehtestatud Vabariigi 

Valitsuse seadusega.  

12.2. Lõputunnistuse vormistamise aluseks on õppekava täies mahus täitmise põhjal välja 

antud direktori käskkiri.  

12.3. Lõputunnistuse lahutamatu osa on hinneteleht. 

12.4. Õpingute kiitusega lõpetamine on võimalik õpilasel: 

1) kelle keskmine kaalutud hinne on 4,6 või kõrgem; 

2) kelle eriala lõpueksami hindamisel on kasutatud eristavat hindamist ja eriala 

lõpueksam on sooritatud hindele 5 või 

3)  sooritatud kutseeksam. 

12.5. Õpilase kaalutud keskmine hinne arvutatakse vastavalt HTM määrusele. 

13. Õpilase ennistamine kooli õpilaste nimekirja 

13.1. Õpilase kooli ennistamisel jätkab õpilane poolelijäänud õpinguid ennistatavale 

õppeaastale kehtiva õppekava alusel. 

13.2. Õpilase kooli ennistamisel tasub õpilane õppemaksu individuaalse õppekava 

läbimise plaani alusel vastavalt maksegraafikule ja kehtivale hinnakirjale.   
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13.3. Õpilase ennistamisel otsustab eelnevalt läbitud õpingute ülekandmise õpilase poolt 

esitatud avalduse alusel VÕTA  (vt lisa3) komisjon.  

13.4. Õpilase nimekirja arvamise kinnitab kooli direktor käskkirjaga õpilase avalduse 

alusel. 

14. Õppekava läbimine individuaalse plaani alusel 

14.1. Õppijal, kes tervislikel, perekondlikel vms põhjustel ei saa õppetöös osaleda,  on  

õigus  taotleda  individuaalse  õppetöö plaani rakendamist. 

14.2. Õpingute jätkamiseks individuaalse õppetöö läbimise plaani alusel esitab õpilane 

avalduse.  

14.3. Plaanis on märgitud individuaalse õppetöö plaani rakendamise põhjus, ajaline 

kestus, täiendavate ressursside/kulude arvestus ning lisatud õppija ja 

õppeosakonnaga kooskõlastatud ajakava. 

14.4. Individuaalse õppetöö plaani kinnitab kooli direktor. 

14.5. Individuaalse õppetöö plaani täitmist jälgib õppeosakond. 

15. Üldised hindamispõhimõtted, -kriteeriumid ja 

õppetööpäevikus kasutatavad tähised 

15.1. Hindamine, sealhulgas õpilase enesehindamine, on õppeprotsessi osa, mille käigus 

antakse kindlate hindamiskriteeriumide alusel õiglane ja erapooletu hinnang õpilase 

kompetentside taseme kohta vastavalt õpiväljunditele. Õpiväljundid on kirjeldatud 

õppekava ja mooduli läbimiseks vajalikud miinimumi tasemel (edaspidi lävendi 

tase). 

15.2. Hindamise eesmärk on õpilase arengu toetamine tagasiside abil ning usaldusväärse 

teabe andmine õpingute läbimise tulemuslikkuse kohta. 

15.3. Hindamisel eristatakse kujundavat hindamist ja kokkuvõtvat hindamist õppeaine 

põhiselt. 

15.4. Kujundava hindamise käigus antakse õpilasele tagasisidet, mis toetab õpilase 

õpiväljundite saavutamist õppeprotsessi jooksul. Kujundatavat hindamist 

väljendatakse sõnaliselt ja selle eesmärk on korrigeerida õppeprotsessi enne 

kokkuvõtvat hindamist. 

15.5. Kokkuvõtva hindamisega mõõdetakse õppekavas või moodulis kirjeldatud 

õpiväljundite saavutatust. 

15.6. Hindamine on kas eristav või mitteeristav. Eristava hindamise puhul 

diferentseeritakse õpiväljundite saavutatust lävendit ületaval tasemel. Mitteeristava 

hindamise puhul mõõdetakse õpiväljundite saavutatust ainult lävendi tasemel.  

15.7. Hindamiskriteeriumid ja –meetodid teeb õpetaja teatavaks mooduli/teema esimeses 

tunnis. 

15.8. Hindamismeetod on teadmiste, oskuste ja hoiakute omandatuse tõendamise viis, nt 

oskuste demonstratsioon, õpimapp, projekt, esitlus, praktiline töö, test, rühmatöö, 

aruanne jms. 
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15.9. Hindamiskriteerium kirjeldab hindamismeetodiga tõendatavate teadmiste, oskuste 

ja hoiakute oodatavat taset ning ulatust ning sõnastatakse vastavalt 

hindamisskaalale. 

15.10. Eristaval hindamisel on piisavaks tulemuseks õpiväljundi saavutamine lävendi 

tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse hinnetega “3”, “4” 

või “5” ning ebapiisavaks tulemuseks õpiväljundite saavutamist lävendi tasemel 

madalamal tasemel ja seda väljendatakse hindega “2”. Numbrilise hindega 

väljendatakse õpiväljundite saavutatavuse taset järgmiselt: 

1) hinne “5” - väga hea – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, 

mida iseloomustab väljundite iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine; 

2) hinne “4” – hea – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida 

iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine; 

3) hinne “3” - rahuldav – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel; 

4) hinne “2” – puudulik – õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel.  

15.11. Mitteeristava hindamise puhul on piisavaks tulemuseks õpiväljundite saavutamine 

lävendi tasemele vastaval või seda ületaval tasemel ja seda väljendatakse sõnaga 

“arvestatud”. Ebapiisavaks tulemuseks on õpiväljundite saavutamine lävendi 

tasemest madalamal tasemel ning seda väljendatakse sõnaga “mittearvestatud”. 

15.12. Õppeaine hinne on lõputunnistusele kantav hinne. Õppeaine hinne fikseeritakse 

õppetööpäevikus, siseveebis ja õppija õpitulemuste arvestamise kaardil. 

15.13. Massööri ja füsioterapeudi assistendi õppekavade moodulite/teemade 

hindamiskriteeriumid, -meetodid ja hindekriteeriumid on sätestatud õppekava 

moodulite rakenduskavas. 

15.14. Sissekannete tegemine õppetööpäevikusse ja seal kasutatavad märgid on sätestatud 

käesoleva korra lisas 5. 

 

16. Eksamite/arvestuste sooritamine ja hindamine 

16.1. Õpetaja teeb õppeaine alguses õpilastele teatavaks hindamise (eksami/arvestuse vm) 

läbiviimise orienteeruva aja, vormi ning nõuded, mis on hindamisele lubamise 

eelduseks. 

16.2. Ühele kalendripäevale planeeritakse maksimaalselt 2 eksamit/arvestust. 

16.3. Hindamisel/kordushindamisel peab õpilane olema kohal vähemalt 15 minutit enne 

hindamise algust. 

16.4. Kordushindamise (korduseksami või – arvestuse/vahearvestus jms) tähtaja kuulutab 

välja õppejuht. Kui õpilane soovib osaleda kordushindamisel, tuleb sellele 

registreeruda. 

16.5. Praktiliste õppeainete raames on õpilasel kohustus sooritada praktiline harjutamine 

kahe kalendrikuu jooksul statsionaarse õppevormi õpilastel ja nelja kalendrikuu 

jooksul mittestatsionaarse õppevormi õpilastel, peale auditoorse õppetöö lõppemist 

antud õppeaines; 
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16.6. Iga kordushindamine on tasuline ja maksab 30.- (kolmkümmend) eurot. 

16.7. Hindamisele/kordushindamisele mitteilmumisel/hilinemisel tehakse hindamislehele 

õpilase kohta märge "mitteilmunud" (MI). Ilma mõjuva põhjuseta mitteilmumise 

korral arvestatakse seda hindamise korda kui sooritust.  

 

17. Praktika hindamine 

17.1. Praktika hindamine toimub praktika kaitsmisel rakenduskavas määratud 

hindamiskriteeriumite ja –meetodite alusel. 

17.2. Praktika õpiväljundite saavutamist hinnatakse vastavalt hindamiskriteeriumitele 

praktika kaitsmisel mitteeristavalt (A/MA) vastavalt ainekavale ja 

praktikakorralduse eeskirjale. 

17.3. Praktika kaitsmisele mõjuva põhjuseta mitteilmumisel või kaitsmise 

mittesooritamisel tehakse õpilase kohta protokolli märge vastavalt “mitteilmunud“ 

(MI) või „mittesooritatud“ (MS) ning määratakse õpilasele uus kaitsmise aeg 

(korduskaitsmine). 

17.4.  Praktika kaitsmisele mõjuva põhjusega mitteilmumise korral kohandatakse ÕKE 9. 

peatüki sätteid.  

17.5.  Korduskaitsmine võrdustatakse korduseksamiga. vt. p.16. 

 

18. Lõpu-/kutseeksami sooritamine ja hindamine 

18.1. Lõpu/kutseeksamiga kontrollitakse õpilase erialaseid kompetentse. 

18.2. Lõpu/kutseeksamile pääsemise tingimuseks on õppekava läbimine täismahus ja 

eksamile tuleb eelnevalt registreeruda. 

18.3. Lõpueksami korra määratleb õppekava moodulite rakenduskava.  

18.4. Kutseeksami korra määratleb Kutse andmise kord. (lingi). 

18.5. Lõpueksamile mitteilmumisel tehakse õpilase kohta protokolli märge 

"mitteilmunud" (MI). 

18.6. Õpilane saab järel(kordus)eksami sooritada vastavalt akadeemilisele kalendrile. 

18.7. Lõpu/kutseeksami tulemused tehakse teatavaks samal päeval vahetult peale eksami 

sooritamist ja protokollide vormistamist. 

 

19. Uurimustöö koostamine, kaitsmine ja hindamine 

19.1. Õpilane valib uurimustöö teema kooli poolt kinnitatud teemade loetelust, mille 

valiku ja juhendaja (vajadusel ka kaasjuhendaja) kinnitab kooli õppeosakond. 

19.2. Õpilane esitab uurimustöö töökavandi juhendajale tutvumiseks ja kinnitamiseks 

ettenähtud ajaks. 

19.3. Õpilane koostab uurimustööd juhendaja juhendamisel ning osaleb vaheseminaridel 

ja eelkaitsmisel. 
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19.4. Uurimustööde esitamise tähtaeg, kaitsmise aeg määratakse akadeemilise kalendriga 

ja uurimustööde kaitsmise komisjoni koosseis kooli direktori käskkirjaga. 

Komisjoni kuuluvad kooli ja tööandjate või erialaliitude esindajad. Komisjoni 

esimeheks on kooli direktor. 

19.5. Õpilane esitab juhendaja poolt allkirjastatud uurimustöö kooli õppeosakonda 

ettenähtud ajaks paberkandjal ja digitaalsel kujul.  

19.6. Retsensent määratakse kooli juhtkonna poolt. 

19.7. Retsensioon edastatakse õppeosakonna poolt õpilasele hiljemalt kaks päeva enne 

kaitsmist kui uurimustöö on esitatud tähtaegselt. 

19.8. Uurimustööd kuuluvad avalikule kaitsmisele. 

19.9. Uurimustöö kaitsmisele lubamise eelduseks on õppekava täitmine täies mahus. 

19.10. Uurimustöö kaitsmisele lubatakse õpilane direktori käskkirja alusel. 

19.11. Komisjon on hindamisel otsustusõiguslik, kui kohal on vähemalt 3 komisjoni liiget. 

19.12. Kaitsmisel rakendatakse eristavat hindamist ja tulemused fikseeritakse kaitsmise 

protokollis järgnevalt: 

1) hinne „5“ ja uurimustöö esile tõstetud 

2) hinne „5“ 

3) hinne „4“ 

4) hinne „3“ 

5) hinne „2“ ja töö on suunatud täiendamisele/ümbertegemisele ja korduskaitsmisele. 

19.13. Uurimustöö hindamisel juhindutakse „Kirjalike tööde koostamise ja vormistamise 

juhendist“.  

19.14. Uurimustöö kaitsmisele mõjuva põhjuseta mitteilmumisel või kaitsmise 

mittesooritamisel tehakse õpilase kohta protokolli märge vastavalt “mitteilmunud 

(MI)” või „mittesooritatud (MS)“ ning õpilasele määratakse uus kaitsmise aeg 

(korduskaitsmine). 

19.15. Uurimustöö kaitsmisele mõjuva põhjusega mitteilmumise korral kohandatakse ÕKE 

9. peatüki sätteid.  

19.16. Korduskaitsmine võrdsustatakse korduseksamiga. Vt. p.16. 

19.17. Uurimustööde kaitsmise tulemused tehakse teatavaks vahetult pärast uurimustöö 

kaitsmise protokolli vormistamist. 

 

20. Valikõpingute mooduli valik ja registreerumine 

20.1. Valikõpingute mooduli valik tuleb õpilasel esitada õppeosakonda hiljemalt esimese 

õppeaasta 1. novembriks. 

20.2. Kooli õppekava sisaldab valikmooduleid 18 EKAPi mahus, millest õpilasel tuleb 

valida vähemalt 12 EKAPi mahus kooli õppekava valikõpingute moodulist. 

Ülejäänud 6 EKAPit valikõpinguid võib õpilane valida: 

1) kooli õppekava valikõpingute moodulist,  

2) kooli poolt pakutavatest täienduskoolituskursustest,  
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3) teistest massööri erialaga seotud sama- või kõrgema taseme õppeasutustest. Kooli poolt 

pakutavatest täienduskoolituskursustest või teistest massööri erialaga seotud sama- või 

kõrgema taseme õppeasutustest läbitud koolituse eest tasub õpilane ise. 

20.3. Kui õpilane valib valikõpinguid teisest õppeasutusest, siis saab neid üle kanda 

VÕTA arvestamise korra alusel. 

20.4. Valikõpingute spa-mooduli valikul tuleb õpilasel tasuda lisaks õppemaksule 

vahendite ja materjalide maksumus. 

20.5. Valikõpingute moodul käivitub, kui õppegrupis on vähemalt 10 õpilast. 

 

21. Õppevõlgnevuste arvestamise alused, õppevõlgnevuste 

ennetamise ja likvideerimise tingimused ja kord 

21.1. Õppetöö võlglane on õpilane, kellel on õppeaine/te lõppedes õppeaine/d sooritamata 

või hinnatud mitterahuldavalt vastavalt hindamiskriteeriumitele. 

21.2. Õpilasel on kohustus õppeaine õppevõlgnevused (ka vahearvestused ja muud 

hindamisülesanded) likvideerida nelja nädala jooksul alates õppeaine auditoorse 

õppetöö lõppemise kuupäevast. 

21.3. Arvestust õppevõlgnevuste tekkimise ja  likvideerimise kohta peavad aineõpetajad 

ja  õppejuhid. 

21.4. Erandkorras, võib direktor käskkirjaga pikendada õpilase õppevõlgnevuse 

likvideerimise tähtaega, õpilase avalduse alusel.  

21.5. Koostöös õpilase, aineõpetaja ja õppejuhiga selgitatakse välja õppevõlgnevuste 

tekkepõhjused ja leitakse võimalused nende likvideerimiseks. 

21.6. Õppevõlgnevuste ennetamise ja likvideerimise eesmärgil koostab vajadusel 

õppejuht koos aineõpetaja ja õpilasega individuaalse õppekava läbimise plaani.  

21.7. Õpilased, kellel õppeaasta lõpuks (31.august) ei ole võlgnevused likvideeritud, ei 

kanta üle järgmisesse õppegruppi. 

 

22. Õpilase/õpetaja staatus, tema õigused ja kohustused 

22.1. Õpilasel, kes on kantud kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja ja EHIS-

sse on järgmised kohustused: 

1) Võtta osa õppetundidest ja täita õpetaja poolt antud ülesandeid. 

2) Juhinduda õppetööd reguleerivatest dokumentidest: õppekorralduseeskirjast ja 

sisekorraeeskirjast, praktikakorralduse eeskiri jne. 

3) Kanda praktilises õppes ja praktikal koolivormi: koolilogoga T-särk, massaaži 

tegemiseks sobivad tumedad pikad püksid ja heledad sokid. 

4) Õppevõlgnevuste või makseraskuste tekkimisel informeerida koheselt õppeosakonda 

tel: 6646 190 või e-mail: info@massaaz.ee, et leida tekkinud probleemile lahendus. 

mailto:info@massaaz.ee
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5) Esitada õppetöö korraldust parandavad muudatusettepanekud koos võimalike 

lahendusvariantidega kooli direktori nimele kirjalikus vormis ettepaneku esitaja 

kontaktandmetega. 

6) Hoiduda tegemistest, mis kahjustavad Eesti Massaaži-ja Teraapiakooli mainet ja järgida 

hea käitumise tavasid kooli töötajate, õpilaste ja klientide suhtes. 

7) Hoida ja kasutada heaperemehelikult kooli vara ja ressursse: õpperuume ja -vahendeid, 

energiat, vett jms. 

8) Täita ohutuse ja tervishoiualaseid nõudeid. 

9) Keelatud on kooli ruumides ja territooriumil suitsetada, tarvitada alkohoolseid jooke ja 

muid uimastavaid aineid. 

10) Kasutada mobiiltelefoni ja arvutit õppetunni ajal ainult õppetöö eesmärgil ning lülitada 

telefon ja arvuti hääletule režiimile. 

11) Hoida korras ja puhtana õppe- ja üldkasutatavad ruumid. 

12) Hüvitada koolile tekitatud kahju. 

13) Vahetusjalatseid hoida selleks ettenähtud kotis (vajadusel saab soetada administraatori 

käest) ja varustada kott nimesildiga, nimesildita jalanõud utiliseeritakse õppeaasta 

lõpus. 

22.2. Õpilase õigused: 

1) Saada kvaliteetset õpet valitud erialal. 

2) Kasutada kooli raamatukogu, õpperuume, vahendeid selleks ettenähtud ajal ja korras. 

3) Kasutada seaduse ja kooli põhikirjaga määratud  õigusi ja soodustusi. 

4) Pöörduda koolipidaja või kooli nõukogu poole juhul, kui tema õigustatud küsimused 

pole leidnud lahendamist kooli juhtkonna poolt.  

22.3. Väga heade saavutuste eest õppetöös ning muudes koolielu valdkondades 

tunnustatakse õpilasi järgmiselt: 

1) kiitus; 

2) tänu; 

3) mälestusese. 

22.4. Õppedistsipliini või kooli sisekorra eeskirjade mittetäitmisel õpilaste poolt 

rakendatakse järgmisi mõjutusvahendeid: 

1) märkus; 

2) noomitus; 

3) koolist väljaarvamine. 

22.5. Õpetaja õigused: 

1) saada erialast, töökaitselist ja muud oma erialaga seonduvat täiendõpet; 

2) teha kooli juhtkonnale  ettepanekuid õppetöö paremaks korraldamiseks, õppekavade ja 

rakenduskavade täiendamiseks; 

3) teha kooli juhtkonnale ettepanekuid õppekirjanduse ning –inventari täiustamiseks; 

4) teha ettepanekuid kooli juhtkonnale õpilaste ja kaastöötajate tunnustamiseks või 

distsiplineerimiseks; 
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5) nõuda õpilastelt õppekorraldust reguleerivates dokumentides sätestatu järgimist; 

6) nõuda kaastöötajatelt tööülesannete täitmiseks vajaliku info õigeaegset edastamist; 

7) saada teada töökoormus järgmiseks õppeaastaks. 

22.6. Õpetaja kohustused:  

1) juhinduma oma töös õpetaja kutse-eetikast ja ametijuhendist; 

2) osalema kooli õppenõukogu töös; 

3) Järgima töö- ja õppekorraldust reguleerivaid dokumente; Vaata ka Lisa 6 MEMO 

õpetajale. 

4) tagama õppetöö käigus töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise; 

5) nõustama ja abistama õpilasi, andma tunnivälisel ajal konsultatsioone; 

6) täiendama ennast pidevalt ainealaselt ja pedagoogikas; 

7) hoidma korras tema kasutusse antud õpperuumid ja õppevahendid; 

8) kasutama heaperemehelikult ja säästlikult tema käsutusse antud koolivara ja ressursse; 

9) täitma ja esitama tähtaegselt õppetööga seotud dokumentatsiooni ja ettenähtud 

aruanded; 

10) teatama juhtkonnale tööülesannete täitmisega seonduvatest takistustest; 

11) teavitama viivitamatult õppejuhti muudatustest õppetöökorralduses. 

 

23. Tugiteenuste osutamise tingimused ja kord 

23.1. Õpilasega viivad toimetulekut toetavaid vestlusi läbi aineõpetaja ja/või õppejuht. 

23.2. Koolis  toimub  pidev  karjääriteenuste  osutamine  õppijatele  süvendamaks  õpilaste 

erialateadlikkust ning valmisolekut asumaks tööle omandatud erialal. 

23.3. Kooli tugiteenuste ülesandeks on õpilase toetamine õppeprotsessis ja muudes 

koolieluga seotud valdkondades. 

23.4. Tugiteenuste üldised põhimõtted: 

1) Õpilaste toetamist teostavad  aineõpetajad, praktikajuht, praktikajuhendajad ja 

õppejuhid alal. 

2) Tugiteenuste üldist töökorraldust koordineerib direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö 

alal. 

23.5. Õpilasel on õigus tugiisikute poole pöörduda kogu õppeperioodi vältel. 

23.6. Kooli õpilasele pakutakse järgmiseid tugiteenuseid: 

1) uute õpilaste toetamine kooliellu sisseelamisel; 

2)  õpilaste toetamine kooli asjaajamisel; 

3) õppijate arengu toetamine õppeprotsessis, 

4)  õppijate ootuste väljaselgitamine ja tagasiside saamine, 
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5)  kooli õppe- ja kasvatustöö põhimõtete selgitamine; 

6)  õpilase esmane nõustamine, suunamine ja juhendamine koolis üleskerkinud 

probleemide korral; 

7) õpilaste toetamine koolis kehtivate õppe- ja kasvatustööd reguleerivate õigusaktide 

mõistmisel ning täitmisel; 

8)  õpiraskustesse sattunud õpilase toetamine õppe- ja kasvatustöö protsessis; 

9) õpilase nõustamine individuaalse õppekava või õppegraafiku taotlemisel; 

10) õpilase nõustamine VÕTA dokumentatsiooni täitmisel. 

24. Toetuste määramise ja maksmise tingimused ja kord 

24.1. M.I. Massaažikoolis on õppimine tasuline ning õppetoetusi ei maksta. Statsionaarses 

õppevormis õpilastel on võimalus võtta õppelaenu seadusega sätestatud tingimustel 

ja korras. 

 

25. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamise 

tingimused ja kord 

25.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamisel on vaide esitajal õigus 

pöörduda kirjalikult otsuse teinud isiku/organi poole. Vaideavaldus tuleb esitada 

hiljemalt 7 tööpäeva jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest. 

25.2. Vajadusel võib vaideavalduse läbivaatamiseks direktori käskkirjaga moodustada  

komisjon, kaasates töösse vajalikke spetsialiste. 

25.3. Isikul/organil, kellele vaideavaldus esitati, on kohustus õpilast teavitada 7 tööpäeva 

jooksul pärast avalduse saamist, sellest, kas  

1) vaidlustatud otsus jääb jõusse; 

2) otsus tühistatakse ja vaideavaldajat teavitatakse uuest otsusest;  

3) kui avalduse saanud isik/organ otsust ei muuda, siis võib õpilane esitada avalduse. 

25.4. Vaidluskomisjoni otsus saadetakse koos põhjendusega avalduse esitajale 15 

tööpäeva jooksul, arvates avalduse laekumisest kirjalikult e-postiga avaldusel 

toodud aadressil.  

25.5. Õpilasel on õigus vaidlustada eksami ja/või uurimustöö kaitsmise tulemust kirjaliku 

avalduse alusel kaitsmiskomisjoni esimehele hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul 

pärast tulemuste teatavaks tegemist. 

25.6. Õppekorraldusega seonduvate otsuste peale saab esitada vaide kooli pidajale või 

halduskohtule 30 päeva jooksul vastavalt Haldusmenetluse seaduses sätestatule. 
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Lisa 1. Täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord Eesti 

Massaaži- ja Teraapiakoolis 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Massaaži- ja Teraapiakooli (edaspidi kooli) täiendusõppe korraldamise aluseks on 

Kutseõppeasutuse seadus, Haridus- ja Teadusministri määrus „Kutseõppeasutustes 

täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, kooli õppekorralduse eeskiri. 

1.2. Täiendusõpe toimub kursustena: 

a) esmase õppena eriala või kutset mitteomavatele isikutele kutse-, ameti- ja erialaste 

algteadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks; 

b) ümberõppena uute kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste 

omandamiseks; 

c) täiendusõppena olemasolevate kutse-, ameti- ja erialaste teadmiste, oskuste ja 

vilumuste täiendamiseks. 

1.3. Täiendusõppe sihtgrupi, õpingute alustamiseks vajalikud nõuded, kursuse sisu ja kestus 

määratakse õppekavas. Vastavalt vajadusele võetakse kursustele erivajadustega  õppijaid 

(nt vaegnägijad). 

1.4. Õppekavade koostamise aluseks on vastav kutsestandard,  kutse- või eriala riiklik 

õppekava või kooli õppekava või selle osa. Täiendusõppe õppekava võib olla jagatud 

mooduliteks. 

1.5. Õppekavade koostamise aluseks võib olla ka koolituse tellinud isiku või ettevõtte 

koolitussoov. 

1.6. Kursused toimuvad reeglina grupikoolitusena aastaringselt vastavalt nõudlusele ja on 

tasulised. Kursuse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides. Üks akadeemiline tund on 

45 minutit. 

1.7. Individuaalkursus toimub põhjendatud vajaduse korral ja selle kohta sõlmitakse eraldi 

kokkulepe. 

1.8. Kooli poolt pakutavate kursuste eesmärk, kirjeldus, maksumus, koolitajad, kursuse kestus 

ja koht on kättesaadavad kooli veebilehel www.massaaz.ee.  

 

2. Kursusele registreerumine 

 

2.1. Registreerides kursusele olete võtnud maksekohustuse. 

2.2. Kursustele saab registreeruda kodulehel, täites registreerumisvormi või e-posti teel 

(kursused@massaaz.ee). 

2.3. Koos kursusele registreerumise kinnitusega saadame kursusel osalejale tasumiseks 

vajalikud   

 rekvisiidid.  

2.4. Kursusele registreerumise kinnitab osaleja poolt ettemaksu tasumine panka või sularahas 

 kooli kassasse summas 50 (viiskümmend) eurot.  

2.5.Kursuslane garanteerib endale koha, kui kursuse ettemaks laekub. 

http://www.massaaz.ee/
mailto:kursused@massaaz.ee
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2.6. Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse arve kursuse toimumise ametlikul 

 alguspäeval, millest arvestatakse maha ettemaksu summa. * 

2.7. Kursus avatakse juhul, kui kursusele on registreerunud kehtestatud minimaalne arv 

 osalejaid. 

2.8. Kursusest loobumisest tuleb anda teada kirjalikult e-maili teel (kursused@massaaz.ee)     

 vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust. 

2.9. Juhul, kui registreerunu loobub kursusest 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust, 

tagastab   

 kool kursuse ettemaksu (kirjaliku avalduse alusel). 

2.10. Kursusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne kursuse ametlikku algust või kui 

kursus 

    on juba alanud, kursuse tasu, sh ettemaksu, ei tagastata. Samuti ei tagastata kursuse tasu   

    kursuse katkestamise või kursuselt väljaarvamise korral. 

2.11. Kursusel osaleja arvatakse kursuselt välja omal soovil või juhul, kui ta käitub  

    ebaväärikalt või segab õppetööd ning kursuse tasu (osaliselt) maksmata jätmise tõttu. 

2.12. Koolil on õigus teha kursuste plaanis muudatusi.  

2.13. Kursuse ära jäämisel teavitatakse registreerunuid sellest viivitamatult. Pakutakse 

võimalust 

         osaleda uuel ajal toimuval samal kursusel, teisel kursusel või tagastatakse tasutud 

kursuse 

         tasu, sh ettemaks kooli poolt täies ulatuses (kirjaliku avalduse alusel). 

 

      *Välisõpetaja kursusel osalemiseks tuleb 30 päeva enne kursuse ametlikku algust tasuda   

         kogu kursuse maksumus. 

 
 

3. Nõuded kursuse õppekavale, õppekeskkonnale ja koolitajale 

 

3.1. Kursus viiakse läbi täiendusõppe õppekava alusel, millega määratakse kindlaks: 

1) õppekava nimetus;  

2) õppekavarühm; 

3)  õppekava koostamise alus; 

4)  õppekava kogumaht ja struktuur, sh kontaktõppe maht, praktika ja iseseisva töö 

maht; 

5) kasutatava õppekeskkonna kirjeldus; 

6) sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded kui need on eeltingimuseks õpiväljundite 

saavutamisel; 

7) õppe eesmärk ja õpiväljundid;  

8) õppe sisu (teemad ja alateemad); 

9) kasutatavad õppemeetodid; 

10) iseseisva töö kirjeldus ja vajalike õppematerjalide loend; 

11) kasutatava õppemateriaalse baasi ja õppevahendite iseloomustus; 

12) nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid;  

mailto:kursused@massaaz.ee
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13) koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus; 

14) õppekava kinnitamise aeg. 

3.2. Kursuse viib läbi koolitaja, kellel on:  

1) kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon või vähemalt 3 aastane töökogemus 

õpetatavas valdkonnas; 

            2)  info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus; 

3) õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus;  

4) õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus; 

5) hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus. 

3.3. Kursuse õppekeskkond vastab töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. 

3.4.  Õpperuumide kaasaegsus ja infotehnoloogilised vahendid võimaldavad kohandada õpet 

sihtgrupi vajadustele. 

3.5. Praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel kaasaegne õppekeskkond. 

 

4. Kursuse eest tasumine 

 

4.1. Kursuse eest tasumise aluseks on arvestuslik kulu ühe kursusel osaleja kohta. 

4.2. Iga kursuse kohta koostab kool eelarve. 

4.3. Kursusel osalejale koostatakse ja väljastatakse kursuse eest tasumise arve.  

4.4. Kokkuleppel kooliga on võimalik kursuse eest tasuda maksegraafiku alusel. 

 

5. Kursuse lõpetamine 

 

5.1. Kursuse lõpetajale väljastab kool tunnistuse või tõendi. 

5.2.Tunnistus väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus toimus õpiväljundite saavutatuse 

hindamine ja õppija need saavutas. 

5.3. Tõend täiendusõppel osalemise kohta väljastatakse juhul, kui täiendusõppe käigus 

õpiväljundite saavutatuse hindamist ei toimunud või õppija neid ei saavutanud. 

5.4. Tunnistusele kantakse: 

1) kursuse lõpetaja nimi ja isikukood; 

2) kooli nimi ja registreerimisnumber; 

3) õppekava nimetus; 

4) kursuse maht akadeemilistes tundides; 

5) saavutatud õpiväljundid ja nende saavutamise tõendamiseks kasutatud 

hindamismeetodid ja hindamise tulemused; 

6) koolitajate nimed; 

7) tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 

8) tunnistuse registreerimisnumber. 

5.5.Tõendile kantakse punktis 5.4. 1 -4) ja 6)-8) loetletud andmed. 

5.6.Tunnistused ja tõendid väljastatakse direktori käskkirja alusel ja registreeritakse kooli 

õppimist ja õpitulemuste registri. 
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6. Kursuste aruandlus ja dokumentatsioon 

 

6.1. Kursuste kohta peab kool järgmisi dokumente: 

1) kursustel osalejate nimekiri; 

2) tunnistuste ja tõendite register; 

3) õppekavad; 

4) kursusel osalejate hindamis(registreerimis)lehed iga kursuse kohta. 

6.2.  Kuu aja jooksul pärast iga eelarveaasta lõppemist esitab kool Haridus- ja 

Teadusministeeriumile möödunud eelarveaasta kohta järgmised andmed: 

1) toimunud koolituste õppekavade nimed ja kursuste toimumisajad; 

2) õppekava valdkond, õppekavarühm või märge üldoskuste koolituse kohta; 

3) õppekavade maht õppetundides; 

4) õppekava järgi kursust alustanute arv; 

5) õppekava järgi kursuse lõpetanute arv. 

 

7. Kursuslase õigused ja kohustused: 

 

7.1. Kursuslase õigused: 

1) saada teavet kursuse sisu ja korralduse kohta; 

2) saada kursuse läbimiseks õppematerjale ja vajalikke vahendeid; 

3) saada kursuse läbimist tõendav dokument; 

4) osaleda õppekavas ette nähtud õppetööl; 

5) saada eraisikuna makstud õppetasult tulumaksutagastust seadusega ettenähtud korras. 

7.2. Kursuslase kohustused: 

1) täita õppekavas ette nähtud nõudeid kursuse läbimiseks; 

2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme ning kooli sisekorraeeskirja; 

3) tasuda kursuse tasu vastavalt esitatud arvele; 

4) tasuda registreerumisel ettemaks; 

5) teatada kursusel mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne kursuse 

ametlikku algust. 

 

8. Õppekorraldusega seotud otsuste vaidlustamine 

 

8.1. Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamisel on vaide esitajal õigus pöörduda 

kirjalikult otsuse teinud isiku/organi poole. Vaideavaldus tuleb esitada hiljemalt 7 tööpäeva 

jooksul alates vaidlustatava otsuse vastuvõtmisest. 

8.2. Isikul/organil, kellele vaideavaldus esitati, on kohustus kursuslast teavitama 7 tööpäeva 

jooksul pärast avalduse saamist, sellest, kas 

1) vaidlustatud otsus jääb jõusse; 

2) otsus tühistatakse ja vaideavaldajat teavitatakse uuest otsusest;  
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3) kui avalduse saanud isik/organ otsust ei muuda, siis võib õpilane esitada avalduse. 

8.3. Otsus saadetakse koos põhjendusega avalduse esitajale 15 tööpäeva jooksul, arvates 

avalduse laekumisest kirjalikult e-postiga avaldusel toodud aadressil. 

8.4. Õppekorraldusega seonduvate otsuste peale saab esitada vaide kooli pidajale või 

halduskohtule 30 päeva jooksul vastavalt Haldusmenetluse seaduses sätestatule. 
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Lisa 2. Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õpilaste vastuvõtu kord 

1. Üldsätted 

1.1. Kord sätestab õpilaste Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli (edaspidi kool) vastuvõtu korra 

kutseõppe tasemeõppesse vastavalt Kutseõppeasutuse seaduse § 25, Erakooli seaduse 

§ 12 ja haridus- ja teadusministri 28.08.2013.a. määrusele nr. 25 „Õpilase 

kutseõppeasutusse vastuvõtu kord”. 

1.2. Kutseõppe tasemeõppesse õpilaste kooli vastuvõtmise korraldamiseks moodustab kooli 

direktor käskkirjaga iga vastuvõtule eelneva aasta 1.oktoobriks vastuvõtukomisjoni, 

mille volitused kestavad ühe aasta ja kinnitab vastuvõtukomisjoni töökorra. 

1.3. Vastuvõtukomisjon moodustatakse vähemalt viieliikmelisena. 

1.4. Vastuvõtukomisjoni kuulub vähemalt üks kooli juhtkonna liige ning üks tööandjate 

esindaja. 

1.5. Vastuvõtukomisjoni tööülesanded on sätestatud kooli direktori poolt kinnitatud 

vastuvõtukomisjoni töökorras.  

1.6. Kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus kooli 

õppima asumisel. 

1.7. Välismaalaste, kelle alaline asukoht ei asu Eestis, ja puuetega inimeste vastuvõtmisel 

lähtutakse vabariigi valitsuse kehtestatud tingimustest ja korrast. 

1.8. Õpilaste vastuvõtul lähtutakse kooli õpilaste vastuvõtukalendrist 

1.9. Õppima võetakse kindlaksmääratud tingimuste ja vestluse alusel. 

1.10. Õpingute alustamise nõuded, mis on seotud asjaomase kutse-, eri- või ametiala 

või kvalifikatsioonitasemega, kehtestatakse kutseharidusstandardis ja vastavas kooli 

õppekavas. 

1.11. Viiendale kvalifikatsioonitasemele vastava õppekava alusel õppima asumisel 

nõutakse keskhariduse olemasolu.  

1.12. Õpilaskandidaadil on õigus saada informatsiooni kooli ja selle õppekorralduse 

kohta. 

2. Dokumentide esitamine ja vastuvõtu tingimused  

2.1. Õpilaskandidaat täidab vormikohase avalduse koolis kohapeal või elektroonselt kooli 

veebilehel. Lisaks õpilaste vastuvõtukalendris toodud kuupäevadele võetakse 

vastuvõtuavaldusi vastu aastaringselt.  

2.2. Hiljemalt vestluse toimumise päevaks esitab õpilaskandidaat isiklikult järgmised 

dokumendid: 

1) vormikohane avaldus;  

2) isikuttõendav dokument ja selle koopia;  

3) vähemalt keskharidust tõendav dokument ja selle koopia; 

4) tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13; 

5) 3 dokumendi fotot; 

6) vestlustasu 10 €. 
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2.3. Õpilaskandidaatide avaldused registreeritakse “Vastuvõtuavalduste registreerimise 

raamatus”. 

2.4. Vastuvõetud õpilaste dokumendid säilitatakse koolis ja tagastatakse kooli lõpetamise 

või õpingute katkestamise korral peale ringkäigulehe täitmist allkirja vastu. Kooli 

mittevastuvõetutele tagastatakse dokumendid allkirja vastu peale vastuvõtukomisjoni 

otsuse teatavakstegemist. 

2.5. Kooli vastu võetud õpilaskandidaat kinnitab kooli määratud tähtajaks kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis oma kooli õppima asumise.  

2.6. Hiljemalt õppetöö alguseks arvatakse õpilaskandidaadid direktori käskkirjaga kooli 

õpilaste nimekirja esimesele kursusele ning õpilased registreeritakse Eesti Hariduse 

Infosüsteemis, lähtudes vastuvõtukomisjoni ettepanekust ja õpilaskandidaatide 

kinnitusest kooli õppima asuda. 

2.7. Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on 

õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses 

kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse 

seadustikus kehtestatud korras. 

2.8. Kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust mõjuva põhjuseta õppetööle mitte asunud 

esimese aasta õpilane kustutatakse õpilaste nimekirjast. Vabanenud kohale võib asuda 

pingereas järgmine õpilaskandidaat. 

2.9. Õpilasi võib kooli vastu võtta  õppekavale õppeaasta keskel nende kirjalikku avalduse 

alusel, millele lisatakse käesoleva korra p. 2.2. loetletud dokumendid. Vastuvõtmise 

otsustamine toimub käesolevas korras kehtestatud korras. 

3. Vastuvõtu vestluse läbiviimine 

3.1. Vastuvõtu vestlus toimub pärast vastuvõtudokumentide vastuvõttu. 

3.2. Vastuvõtukomisjoni liikmed nõustavad vajadusel õpilaskandidaate õppekavas 

sätestatud õpiväljundite saavutamiseks. 

3.3. Kandideerida soovitud erialale saab ainult see kandidaat, kes on sooritanud vestluse. 

3.4. Vastuvõtukomisjon kinnitab vastuvõtu tulemused  vastuvõtukalendris määratud ajaks. 

3.5. Kooli vastuvõetud õpilased sõlmivad ja allkirjastavad kooliga õppelepingu.  

3.6. Vastuvõetud õpilaskandidaatide kodeeritud nimekiri avalikustatakse kooli stendil ja 

veebilehel vastuvõtukalendris määratud ajaks.  

3.7. Teavet sissesaamise kohta antakse ka telefonil 664 6190 ja meiulitsi. 

3.8. Õppetöö alguseks kannab kooli direktor õpilaskandidaadid käskkirjaga kooli õpilaste 

nimekirja ning kannab vastavad andmed ka Eesti Hariduse Infosüsteemi. 

3.9. Vastuvõetud õpilastele väljastatakse õpilaspilet vastavalt  Õpilaspileti väljaandmise 

korrale. 

 

4. Vaidlustamine 

4.1. Direktori käskkirja õpilaskandidaatide kandmisest kooli õpilaste nimekirja on 

õpilaskandidaadil võimalik vaidlustada, esitades vaide haldusmenetluse seaduses 

kehtestatud korras või esitades kaebuse halduskohtusse haldusmenetluse seadustikus 

kehtestatud korras. 
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Lisa 3. Varasemate õpingute ja varasema töökogemuse arvestamise 

tingimused ja kord 

1. Üldsätted 

1.1. Varasemaid õpinguid ning töökogemust (VÕTA) arvestab Eesti Massaaži- ja 

Teraapiakool (edaspidi kool) individuaalse hindamise korras õppija taotluse alusel. 

1.2. Kool tagab taotlejale vajaliku informatsiooni VÕTA tingimustest, korrast, tähtaegadest 

ja tulemuste, hindamisega seotudkuludest ning tulemuste vaidlustamise võimalustest. 

1.3. Kool rakendab VÕTA individuaalse hindamise korras õpilase taotluse alusel: 

1) vastuvõtutingimuste täitmisel; 

2) õppekava täitmisel (va lõpueksam) 

3) enne lõpetamise eelnevalt sooritatud kutseeksami arvestamisel eriala lõpueksami 

sooritamisena. 

1.4. VÕTA arvestamisel hinnatakse kindlaksmääratud kriteeriumitest lähtuvalt taotleja 

formaalse, mitteformaalse või informaalse õppimise käigus omandatud pädevuste 

vastavust kooli vastuvõtutingimustele, õppekava õpiväljunditele. 

1.5. Kool hindab ja tunnustab VÕTA arvestamisel tervikosi (moodulo, teema), millele on 

sõnastatud õpiväljundid.  

1.6. Töökogemuse arvestamine toimub aine, teema või mooduli õpiväljundi sisulise 

hindamise korras. Töökogemusena arvestatakse erialasest, vabatahtlikust ja 

ühiskondlikust tööst õpitut. 

1.7. VÕTA taotluse otsuse alusel ülekantud hinnet ei ole võimalik õpingute käigus muuta. 

1.8. VÕTA kogumaht ei saa olla suurem kui 50% õppekava mahust. Kooli endiste õpilaste 

kooli ennistamise puhul teeb lõpliku otsuse ülekantavate õppeainete mahu küsimuses 

VÕTA komisjon. 

1.9. VÕTA korras läbitu õppeaine/teema ülekandmine on tasuline ja maksab 20.- 

(kakskümmend) eurot. 

1.10. Ülekantava teema (õppeaine) läbivaatamine, hindamine maksab 30.- 

(kolmkümmend) eurot. 

1.11. Juhul, kui VÕTA komisjoni otsus nõuab VÕTA alusel läbitud  õppeaine 

täiendavat hindamist(praktika ülesanne, test, eksam vms), siis ühe õppeaine hindamine 

maksab 30.- eurot. 

 

2. Nõustamine 

2.1. Kool tagab VÕTA taotlejale vajaliku juhendamise ja nõustamise kättesaadavuse. 

2.2. Nõustaja kohustused:  

1) tutvustada ja selgitada taotlejale VÕTA põhimõtteid ja koolis kehtivat VÕTA korda; 

2) anda õppekava kohta asjakohast informatsiooni; 

3) nõustada taotlejat sobiva taotlusvormi täitmisel ja tõendusmaterjalide leidmisel. 

2.3. Nõustaja õigused: 
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1) nõuda taotlejalt korrektsete taotlusdokumentide ja tõendusmaterjalide esitamist; 

2) teha taotleja nõusolekul täiendavaid päringuid tõendusmaterjalide osas. 

2.4. Nõustaja ei anna taotlusele sisulist hinnangut 

 

3. Taotlemine  

3.1. Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamiseks esitab taotleja kooli direktorile 

vormikohase taotluse esimese õppeaasta 1.novembriks , millele lisab taotleja tõendavad 

materjalid (ainekava, õppekava väljavõtte, diplomi, hinnetelehe, akadeemilise õiendi, 

õpilase õpitulemuste arvestamise kaardi vms).  

3.2. Töökogemust tõendatakse töölepingu või ametisse nimetamise käskkirja koopiaga. 

(tööraamat, soovituskiri) ja lisatakse töökogemuse kirjeldus ning eneseanalüüs. 

3.3. Tõendusmaterjal peab vastama järgmistele kriteeriumitele: 

1) on taotleja poolt loodud või taotleja kohta käiv, 

2) on seotud tõendavate pädevustega, 

3) on seotud kogemusest õpitu analüüsiga. 

3.4. Kogemusest õpitu analüüsil on järgmised kriteeriumid: 

1) väljendab taotleja poolt kogemustest õpitut, 

2) on seotud taotletava (aine, teema, mooduli) õpiväljunditega;  

3) on analüüsitud asjakohaseid tööülesandeid. 

3.5. Taotleja õigused: 

1) taotleda VÕTA arvestamist; 

2) saada asjakohast informatsiooni, nõustamist ja tagasisidet; 

3) vaidlustada VÕTA komisjoni otsus. 

3.6. Taotleja kohustused: 

1) tutvuda õppekavaga, millel ta õpib või soovib õppida; 

2) hinnata oma teadmiste ja oskuste taset ning piisavust võrreldes neid õpiväljunditega, 

3) esitada õigeaegselt vormikohane taotlus ja tõendusmaterjalid. 

3.7. Taotleja vastutab esitatud dokumentide ja teiste esitatud materjalide õigsuse eest. 

3.8. VÕTA osapooled tagavad andmete konfidentsiaalsuse. 

 

4. Hindamine 

4.1. Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks määrab kooli direktor käskkirjaga  VÕTA 

komisjoni (edaspidi komisjon). Vajadusel võib komisjon kaasata eksperte ( õpetaja, 

tööandja, õppekava koostaja jt). 

4.2. Hindamise aluseks on kooli õppekava, mooduli(te), teema(de) ja õppeaine(te) 

õpiväljundid. 

4.3. Taotleja teadmisi ja oskusi hinnatakse terviklikult, arvestades nii formaalset kui ka 

mitteformaalset  õppimist. 

4.4. VÕTA arvestamisel antakse mitteeristava hindamisega hinnang taotleja varem 

omandatud teadmiste ja oskuste vastavuse kohta mooduli õpiväljunditele: 

1) kantakse hinne üle, kui õpingud on varem hinnatud samas hindamissüsteemis või 
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2) arvatakse võrreldava hindamissüsteemi hinnetele vasted kehtivas hindamissüsteemis 

või kasutatakse võrreldavas hindamissüsteemis antud hinnet või 

3) kantakse hinded üle mitteeristava hindamisega, kui hindamissüsteeme ei ole võimalik 

võrrelda. 

4.5. Samal õppetasemel ning samas mahus teistes õppeasutustes sooritatud õpingute 

arvestamine toimub taotleja poolt esitatud dokumentide alusel vastava hinde 

ülekandmise kaudu.. 

4.6. Erineval õppetasemel sooritatud või väiksemas mahus läbitud õpingute arvestamine 

toimub sisulise hindamise (eksam, arvestuslik töö jne) tulemusena. 

4.7. Kooli katkestatud õpingute korral on samale õppekavale ennistamisel võimalik taotleda 

õpitulemuste otsest ülekandmist, muudel juhtudel toimub hinde ülekandmine sisulise 

hindamise tulemusena. 

4.8. Varasemalt läbitud õpinguid või Eesti Massaaži- ja Teraapiakoolis varem kursustena 

läbitud õppeaineid on võimalik õpingute vastavuse korral üle kanda ja arvestada 

sooritatuks, välja arvatud esmaabi.  

4.9. Töökogemusena arvestatakse ka vabatahtlikku ja ühiskondlikku tööd ning 

igapäevastest tegevustest õpitut. 

4.10. Töökogemuse    arvestamisel    rakendatakse    õpitulemuste    

mittediferentseeritud hindamist,  mille  puhul    positiivne  tulemus  on  „arvestatud -  

ning  negatiivne  tulemus „mittearvestatud“. 

4.11. Komisjon võib nõuda taotlejalt lisadokumentide esitamist, anda taotlejale 

varasemate õpingute või    erialase töökogemuse hindamiseks praktilisi ülesandeid. 

Hindaja(d) kontrollivad, kas taotlusega koos esitatud tõendusmaterjal vastab nõuetele 

ja on piisav.  

4.12. Hindamisel võrreldakse taotleja teadmisi, oskusi   ja pädevusi õppekavas 

sätestatud õpitulemustega. 

4.13. Hindamiskomisjonil on õigus rakendada täiendavaid hindamismeetodeid – anda 

taotlejale praktilisi ülesandeid, vestelda või hinnata tema teadmisi mõnel muul viisil. 

4.14. Komisjon vaatab taotluse läbi ja teeb otsuse 30 päeva jooksul. Kui komisjon on 

taotlejalt nõudnud täiendavaid dokumente, määrab ta uue esitamise tähtaja ja võib 

taotluse läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 30 päeva. 

4.15. Hindamiskomisjoni otsus vormistatakse kirjalikult ja kinnitatakse direktori 

käskkirjaga.  

 

5. Otsusest teavitamine ja dokumentide säilitamine 

5.1. Taotlejat teavitatakse hindamiskomisjoni otsusest kirjalikus vormis 30 päeva jooksul 

taotluse esitamise tähtajast. 

5.2. Komisjoni otsus peab olema põhjendatud. 

5.3. Arvestatud varasemad õpitulemused kantakse õpitulemuste registrisse. 

5.4. Sissekande õppetöö päevilusse teeb vastava õppeaine õpetaja. 
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5.5. VÕTA arvestamisel kantakse õpitulemused ja õppe mahud õpilaste ja õpitulemuste 

registrisse. Ning lisatakse ülekantud või arvestatud õpitulemustele vastavalt märge 

„ülekantud“ või „arvestatud“ VÕTA-ga“ 

5.6. Taotlused säilitatakse vastavalt asjaajamiskorrale. 

 

6. Vaidlustamine 

6.1. Varasemate  õpingute  ja  töökogemuste  arvestamisel  tehtud  otsuste  

vaidlustamine toimub kooli õppekorralduseeskirjas kehtestatud korras. 

6.2. Vaidlusotsus tehakse vaidlustajale teatavaks 30 päeva jooksul vaide esitamise 

tähtajast. 
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Lisa 4. Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õpilastele õpilaspiletite 

väljaandmise kord 

 

1. Üldsätted 

1.1.Õpilaspilet on Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli (edaspidi kool) õpilase isikut ja õppimist 

tõendav õilase foto ja turvaelemendiga dokument, mille annab õpilasele välja kool 

pärast tema direktori käskkirja alusel õpilaste nimekirja arvamist. 

 

2. Õpilaspileti väljastamine 

2.1. Õpilaspilet väljastatakse kõigile kooli õpilaste nimekirja kantud õpilastele. 

2.2. Õpilaspileti  väljaandmise  eest  vastutab  kooli  direktor.  Õpilaspileti  vormistab 

õppeosakonna juhataja. 

2.3. Õpilaspiletile kantakse järgmised andmed: 

2.3.1. kooli nimi; 

2.3.2. õpilaspileti number; 

2.3.3. õppija ees- ja perekonnanimi; 

2.3.4. õppija elukoht; 

2.3.5. õpilaspileti väljaandmise aeg; 

2.3.6. õppeaasta; 

2.3.7. kursus. 

2.4. Õpilaspileti väljaandmise ja selle kehtivusaja kinnitab kooli direktor või 

õppeosakonna juhataja oma allkirjaga ja kooli pitseriga 

2.5. Õpilaspileti numbriks on õppija järjekorra number, millega ta on kantud õpilaste 

registrisse. 

2.6. Õpilaspileti  kehtivuse  pikendamine  korraldatakse  õppeaasta  algul  hiljemalt  

kahe nädala jooksul pärast õppetöö algust. 

2.7.Pikendamata õpilaspilet on kehtetu. 

 

3. Õpilaspileti duplikaat ning õpilaspileti tagastamine ja hävitamine 

3.1. Õpilaspileti kaotamisel esitab õpilase kooli direktorile kirjaliku avalduse 

duplikaadi saamiseks. 

3.2. Duplikaadi väljastamine vormistatakse kooli direktori käskkirjaga, mille 

väljaandmise aeg ja number märgitakse uuele õpilaspiletile, koos märkega ―korduv‖. 

3.3. Kooli lõpetamisel on õpilane kohustatud enne lõputunnistuse väljastamist 

tagastama koolile õpilaspileti. 

3.4. Koolist lahkumise korral tagastab õpilane koolile õpilaspileti. 

3.5.  Kooli direktor korraldab tagastatud õpilaspiletite hävitamise.   
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Lisa 5. Õppetöö päeviku täitmise kord Eesti Massaaži- ja 

Teraapiakoolis 

 

1. Üldsätted  

1.1. Õppetööpäevik on koolidokument, milles peetakse arvestust õppijate õppetegevuse ja 

õpitulemuste üle õppegruppide kaupa.  

1.2. Päeviku sissekannete tegemisel lähtutakse käesolevast korrast. 

1.3. Iga õppegrupi jaoks luuakse eraldi õppetööpäevik kogu õppe perioodiks õppetöö 

planeeringu alusel, kusjuures praktika jaoks on eraldi päevik.  

1.4. Õppetööpäeviku täitmist, õppija hindeid, puudumisi ja õppekava täitmist kontrollib 

direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal.  

1.5. Sissekannete õigsuse eest õppetööpäevikus vastutab õpetaja.  

1.6. Õppetööpäevikus kasutatakse järgmiseid lühendeid:  

1) IÕG – individuaalse õppeplaani alusel õppija  

2) V- välja arvatud õppija  

3) AP – akadeemilisel puhkusel olev õppija 

4) VÕTA - varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine  

5) K – koondhinne 

6) A – arvestatud 

7) E - eksamitulemus 

1.7. IÕG alusel ja VÕTA tulemusel hinnatud õppijaid ei saa märkida puudujaks.  

1.8. Õppetööpäevik on avatud ja sinna saab teha sissekandeid õppekava kestvuse vältel.  

1.9. Õppeaja lõppedes õppegrupi õppetööpäevik ja praktikapäevik arhiveeritakse.  

1.10. Arhiveeritud päeviku hinnete sissekandeid (näit. üleaja õppija puhul) on 

võimalik muuta üksnes õppija õpitulemuste kaardil.  

1.11. Õppetööpäevikuid säilitatakse kooli arhiivis viis aastat.  

1.12. Õppetööpäeviku sissekanded õppija õpitulemuste kohta kantakse õppija 

õpitulemuste kaardile, mille andmeid säilitatakse alatiselt.  

 

2. Ülesanded päeviku täitmisel  

2.1. Õppija õpitulemuste kaardilt, hindamislehelt või õpetaja poolt elektrooniliselt või 

paberkandjal edastatud hindamisprotokollist kannab hinded õppetööpäevikusse 

Direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal. 

2.2. Kantseleijuhataja ülesanne on:  

1) Märkida individuaalse õppetöögraafiku alusel õppijale „IÕG“.  

2) kanda õppija õpitulemuste kaardile protokolli alusel lõpueksami hinded.  

3) kanda õppija õpitulemuste kaardile VÕTA tulemused (lisada VÕTA otsust kinnitava 

direktori käskkirja number ja kuupäev).  

4) kanda õppija õpitulemuste kaardile õppetööpäevikust hinded.  

5) Kanda õppetööpäevikusse õpilaste nimekirjad ja õppekava raames läbitavad õppeained.  

2.3. Õpetaja märgib õppetööpäevikusse:  
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1) tunni toimumise kuupäeva; 

2) tundide arvu; 

3) märgiga „ - „ puudujad ja märgiga „+“ hilinejad;  

4) tunni sisu (käsitletud teema, ülesanded, jne);  

5) tunni erisused ( iseseisev töö, kokkuvõttev hindamine);  

6) hindamise tulemused vastavalt õppekorralduseeskirjas sätestatule; 

7) õppeainesse registreerunud õppijate õppetegevuse ja õpitulemuse. Õppeainesse 

registreerumine toimub esimesel auditoorsel tunnil või elektrooniliselt 

õppeinfosüsteemi kaudu. 

8) tunni sissekande 7 tööpäeva jooksul õppetöö toimumise päevast. 

9) hinded hiljemalt 7 tööpäeva jooksul, kirjalike tööde puhul 14 tööpäeva jooksul. 

10) hinded selle kuupäeva lahtrisse, millal õpitulemust hinnati.   

11) kõik auditoorse, praktilise ja iseseisva töö tunnid vastavalt õppetöö planeeringule ja 

tunniplaanile.  

12) Kui õpetajale (näit. haigus, õppepuhkus jne korral) on määratud asendusõpetaja, täidab 

õppetöö päevikut asendusõpetaja ja vastutab sissekannete õigsuse eest. 

2.4. Tunni sisu lahtrisse ei kanta tegevusi, mis ei ole seotud õppetööga (näiteks haige, 

õppepuhkusel, spordipäev, streik jne).  

 

3. Hinnete kandmine õppetööpäevikusse  

3.1. Hinde sissekannet ei tohi kustutada ega tagasiulatavalt alandada. 

3.2. Õppetööpäevikusse tehakse sissekandeid sinise- või musta pastapliiatsiga. 

3.3. Kokkuvõttev hinne kantakse õppetööpäevikusse punase pastapliiatsiga. 

3.4. Kui õppija on puudunud, jätnud töö esitamata või ei ole võimalik välja panna 

kokkuvõtvat hinnet, siis märgitakse kokkuvõtvaks hindeks „X“. Kokkuvõtva hinde 

kohta ei tohi tühjaks jätta.  

3.5. Õppevõlgnevuse likvideerimisel kannab õpetaja õppetööpäevikusse uue hinde. Uus 

hinne tekib õppetööpäevikusse kaldkriipsuga mitterahuldava hinde, puudumismärke 

või „X“ järele.  

3.6. Uue hinde sissekande teeb õpetaja, tema lahkumisel direktori asetäitja õppe-

kasvatustöö alal, erandkorras kantseleijuhataja.   

3.7. Praktika korral kantakse hinne praktikapäevikusse ja seejärel õppetööpäevikusse 

perioodi viimane kokkuvõttev hinne.  
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Lisa 6. Õpetaja meelespea  

Eesti Massaaži- ja Teraapiakooli õpilastele sujuva ja kvaliteetse õppeprotsessi  tagamiseks tuleb 

õpetajatel täita järgmised kriteeriumid.  

6.1. Õpetaja on kohustatud: 

1) Viima läbi õppetööd kokkulepitud mahus sh teooria- ja praktilist õpet vastavalt 

tunniplaanile, planeerides teooriaõpet maksimaalselt 6 akadeemilist tundi ühes 

kalendripäevas, kasutades ettenähtud õppevahendeid ja -materjale; 

2) Edastama õppeaine ja õppetöö korraldusega seotud info õppejuhile õppetöö alal. 

Ainekava tuleb esitada 1 nädal enne õppetöö algust; 

3) Edastama õpilaste jaoks vajaminevad õppematerjalid e-kooli ülespanemiseks õppejuhile 

õppetöö alal üks nädal enne õppetöö algust;  

4) Andma õpilastele ülesandeid iseseisvaks tööks ja kontrollima nende täitmist; 

5) Hindama õpilaste teadmisi teooriaõppes ja praktilises töös; 

6) Täitma õppetööga seotud dokumente: õppetööpäevik vastavalt õppetöö päeviku täitmise 

juhendile, hindamis(registreerimis)leht, õpetaja tööplaan, õpetaja kuuaruanded, tunni 

registreerimise kontroll-leht, jms.;  

7) Iga õppeaine lõpetamisel on õpetaja kohustatud andma õpilastele täitmiseks 

tagasisidelehed ja esitama need täidetult õppeosakonda; 

8) Viima  kokkulepitud õppetööd läbi isiklikult; 

9) Võimaldama kooli juhtkonnal igal ajal teostada kontrolli läbiviidava õppetöö mahu ja 

kvaliteedi üle; 

10) Teavitama koheselt kooli juhtkonda takistavatest asjaoludest õppetöö läbiviimisel. 

(õpetaja haigestumine, hilinemine, õppeklass liiga külm, puudub veevarustus, jne) ; 

11) Tagastama lepingu lõppemisel koheselt kooli juhtkonnale tema poolt õppetöö 

läbiviimiseks antud dokumendid, materjalid ja vahendid jms. 
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Lisa   7. Massööri eriala praktika 

Praktika maht kokku 32 EKAP, 832 tundi 
 

Eesmärk: Praktikaga taotletakse, et õppija seob tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja 

praktikat, järgides eriala töötervishoiu-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid, et kinnistada ja 

täiendada õpitavat ning saavutada õppekava õpiväljundeid. 

Praktika käigus arendab õpilane võõrkeele-, sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning 

ettevõtlikkust ja algatusvõimet.  
 

nr Praktika liik EKAP Tunde 

1 Praktikaseminarid  1,5 39 

2 Haiglapraktika/Rehabilitatsiooni praktika 3,1 80 

3 Spaa - keskuse praktika 4,6 120 

4 Vaatluspraktika 2 52 

5 Ettevõtluspraktika 3,1 80 

6 Väliürituse praktika 3,5 91 

7 Praktika massaažisalongis 14,2 370 

 1. Õpilase valitud ettevõttes 7,7 200 

 2. Kooli poolt suunatud (MIM salongis) 6,5 170 

 3. Valikainete raames (vastavalt valikaine läbimise nõuetele)* 

*(Arvestatakse maha: „7.1.Õpilase poolt  valitud ettevõttes“ praktika mahust) 
 

1. Praktikaseminarid: 1,5 EKAP,  39t 

1.1.Praktikaseminaride eesmärk on: 
1) Analüüsida ja hinnata enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks ettevõttepraktikal 

vastavalt ülesandele. 

2) Kirjeldada enda arengut ettevõtte praktika jooksul massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes 

3) Analüüsida ja hinnata enda valmisolekut iseseisvaks tegutsemiseks töömaailmas  

1.2.Praktikaseminarid koosnevad järgmistest osadest: 
1.2.1. Eelseminar valmisolek praktikale asumiseks 

1.2.2. Vaheseminarid Analüüs ja hinnang enda arengule massöörina ja meeskonnaliikmena 

praktikaettevõttes. 

1) Vaheseminar 1 (Välipraktika)  

2) Vaheseminar 2 (Ettevõttepraktika) 

3) Vaheseminar 3 (Ettevõtluspraktika) 

1.2.3.  Praktika kaitsmine Analüüs ja hinnang enda valmisolekuks iseseisvaks 

tegutsemiseks töömaailmas. 

1.3.Praktikaseminaride läbimiseks on vaja: 
1) Osaleda praktikaseminaridel; 

2) Sooritada hindamisülesanded; 
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2. Väliürituse praktika: 3,5 EKAP, 91 tundi 
2.1. Väliürituse praktika eesmärk on: 
Väliürituse praktikaga taotletakse, et õppija seob tegeliku töökogemuse kaudu teooriat ja 

praktikat pakkudes massaažiteenust vastavalt koostatud väliürituse projektile 

meeskonnaliikmena või individuaalselt, järgides sealjuures  eriala töötervishoiu-, töö- ja 

keskkonnaohutusnõudeid, kutse- eetikat ja klienditeeninduse head tava ning analüüsides end 

massööri ja teenindajana. 
2.2.Väliürituse praktika jaguneb:  

1) Reklaamüritus 

2) Projektipõhine üritus 

2.3.Praktika läbimise tingimused: 
1) praktikat võib alustada esimesel õppeaastal, kui massaaži põhialused, klassikaline 

massaaž, On-Site, suhtlemise- ja klienditeeninduse alused- massaažiliigid/õppeained on 

läbitud; 

2) praktika ajal juhendab õpilast vastavalt ürituse spetsiifikale kooli poolne juhendaja; 

3) praktika läbimiseks tuleb osaleda väliürituse praktika raames reklaamüritustel ja 

tuluüritustel ettenähtud mahus, sooritada hindamisülesanded ning täita ettenähtud 

dokumentatsioon (praktikaaruanne, SWOT) 

4) Väliürituse praktikal tuleb järgida konkreetse väliürituse korralduseeskirju ja -nõudeid. 

(algus, lõpp, territooriumi sisekord, kauplemisluba jne.). 

3. Vaatluspraktika: 2 EKAP, 52 t 

3.1.Vaatluspraktika eesmärk on: 
Hinnata ja analüüsida praktikal (rehabilitatsioonikeskus, haigla, spaa, salong, Biomeedikum, 

anatoomiapraktikum) nähtut. 
3.2.Vaatluspraktika jaguneb järgnevalt:  

3.2.1. Ettevõttepraktika raames toimuv vaatlus: 
1) Rehab 8t 

2) Haigla 8t 

3) SPA 8t 

4) Salong 8t 

3.2.2. Õppeaine raames toimuv vaatlus: 
1) Biomeedikum 10t ( ja /või Eesti Tervishoiu muuseumi külastus) 

2) Anatoomia praktikum 10t  

3.3.Praktika läbimise tingimused: 
1) Vaatluspraktika läbitakse samaaegselt koos erinevate praktikaliikide ja õppeainetega 

vastavalt etteantud tunniplaanile. 

2) Vaatluspraktika tunnid lisatakse ettevõttepraktika liikide- ja õppeaine (anatoomia) 

mahule lisaks ( N: esimesel praktikapäeval haiglas läbitakse haigla vaatluspraktika 8t 

ja alates teisest päevast algab haigla praktika 52 t) 

3) Vaatluspraktika ajal juhendab õpilast vastavalt vaatluse kohale kas kooli või ettevõtte 

poolne juhendaja; 

4) Vaatluspraktika läbimiseks tuleb osaleda vaatluspraktikal ettenähtud liikide raames ja 

mahus, sooritada hindamisülesanded ning täita ettenähtud dokumentatsioon 

(vaatlusprotokollid, kokkuvõtvad analüüsid). 
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4. Massaažisalongi praktika: 14,2 EKAP,  370t 

4.1.Massaažisalongipraktika eesmärk: Ettevõtte praktikaga taotletakse, et õppija planeerib 

massaažiseansi/kuuri ja  teeb massaaži ettevõttes (massaažisalongis) vastavalt valitud 

massaažiliigile ja -seansi plaanile, rakendades erialaseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi 

oskusi, kasutades selleks sobivaid vahendeid, järgides tööohutuse, ergonoomika ja kutse-

eetika põhimõtteid, klienditeeninduse head tava ning suhtleb klientidega tagasiside 

saamiseks. 

4.2.Ettevõttepraktika jaguneb:  
1) Praktika kooli poolt suunatud ettevõttes (MIM salong): 170t 

2) Praktika õpilase poolt valitud ettevõttes: 200t 

4.3.Kooli poolt suunatud ettevõttes tuleb teha praktikat järgmiste massaažiliikide lõikes: 
1) On-Site massaaž 5 tundi 

2) Klassikaline massaaž 20 tundi 

3) Tai massaaž 20 tundi 

4) Spordimassaaž 20 tundi 

5) Segmentmassaaž 20 tundi 

6) Lümfimassaaž  10 tundi 

7) Refleksoteraapia 10 tundi 

8) Aroomteraapia 10 tundi 

9) Situatsioonipõhine massaaž 55 tundi 

4.4.Kooli poolt suunatud ettevõtte (massaažisalong) praktika läbimise tingimused: 
1) praktikat võib alustada peale massaažiliigi/õppeaine 

vahearvestuse  (hindamisülesannete) sooritamist vastavalt ainekavale; 

2) praktika ajal juhendab/vad õpilast ettevõtte poolt määratud juhendaja/d; 

3) praktikal tuleb viibida etteantud mahus vastavalt ainekavale, esitada ettenähtud 

dokumentatsioon (praktikaaruanded, anamneesid) ja sooritada eksam; 

4) praktikal tuleb järgida ettevõtte sisekorraeeskirju ja -nõudeid.  

4.5.Õpilase poolt valitud ettevõttes (massaažisalong) praktika läbimise tingimused: 
1) praktikat võib alustada, kui vastav massaažiliik/õppeaine on läbitud ja eksam sooritatud; 

2) praktika ajal juhendab/vad õpilast ettevõtte poolt määratud juhendaja/d; 

3) praktika alustamiseks ja läbimiseks tuleb täita ainekavas loetletud nõuded; 

4) praktikal tuleb viibida etteantud mahus ning sooritada hindamisülesanded; 

5) praktikal tuleb järgida ettevõtte sisekorraeeskirju ja -nõudeid.  

4.6.Massaažisalongi praktikat õpilase poolt valitud ettevõttes (200t) võib õpilane teha ka 

väljaspool Eestit, kooli poolt pakutavas ja/või aktsepteeritud praktikabaasis õppeprotsessile 

kehtestatud tingimuste ja nõuetekohaselt vastavalt „Välisriigi praktika juhendile“ või 

VÕTA korra alusel. 

5. Haigla- ja rehabilitatsioonikeskuse praktika: 3,1EKAP, 80t 

5.1.Haigla ja rehab. keskuse praktika eesmärk on: 
1) Järgida massaažipraktika käigus ohutuid töövõtteid, massaaži ergonoomikat, 

suhtlemise- ja klienditeeninduse head tava, hügieeni nõudeid. 

2) Planeerida massaažiseansse ja teha massaaži haigla ja rehabilitatsioonikeskuse 

praktikal. 

3) Hinnata ja analüüsida enda sobivust ettevõttes meeskonna liikmena/massöörina ja 

teenindajana tööprotsessis.  

5.2.Haigla ja rehabilitatsioonikeskuse praktika jaguneb:  
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1) Haigla praktika 40t 

2) Rehabilitatsioonikeskuse praktika 40t 

5.3.Haigla ja rehab. keskuse praktika läbimise tingimused: 
1) praktikat võib alustada teisel-kolmandal õppeaastal, kui kõik massaažiliigid/õppeained 

on läbitud; 

2) praktika ajal juhendab õpilast haiglas ja rehabilitatsioonikeskuses ettevõtte poolt 

määratud juhendaja; 

3) praktika alustamiseks ja läbimiseks tuleb täita ainekavas loetletud nõuded; 

4) praktikal tuleb viibida etteantud mahus ning sooritada hindamisülesanded; 

5) praktikal tuleb järgida ettevõtte sisekorraeeskirju ja -nõudeid.  

5.4.Haigla ja rehab. keskuse praktikat võib õpilane teha ka väljaspool Eestit, kooli poolt 

pakutavas või aktsepteeritud praktikabaasis õppeprotsessile kehtestatud tingimuste ja 

nõuetekohaselt vastavalt „Välisriigi praktika juhendile“  või VÕTA korra alusel. 

6. Spaa praktika 4,2 EKAP, 120 t  

6.1.Spaa praktika eesmärk on: 
1) järgida massaažipraktika käigus ohutuid töövõtteid, massaaži ergonoomikat, 

suhtlemise- ja klienditeeninduse head tava, hügieeni nõudeid. 

2) planeerida massaažiseansse ja teha massaaži Spaa keskuse praktikal. 

3) hinnata ja analüüsida enda sobivust ettevõttes meeskonna liikmena/massöörina ja 

teenindajana tööprotsessis.  

6.2.Spaa praktika läbimise tingimused: 
1) Spa praktikat võib alustada esimese õppeaasta lõpus, kui on sooritatud klassikalise-, tai-

, lümfi- ja spordimassaaži eksamid, läbitud töötervishoiu ja tööohutuse, suhtlemine ja 

klienditeenindus,  massaaži põhialused ja massaažiergonoomika õppeained, läbimisel 

erialased võõrkeeled. (Valikaine “SPA teraapia” mooduli valimisel on soovituslik 

läbida antud moodul enne SPA praktikale asumist). 

2) praktika ajal juhendab õpilast ettevõtte poolt määratud juhendaja; 

3) praktika alustamiseks ja läbimiseks tuleb täita ainekavas loetletud nõuded; 

4) praktikal tuleb viibida etteantud mahus ning sooritada hindamisülesanded; 

5) praktikal tuleb järgida ettevõtte sisekorraeeskirju ja -nõudeid.  

6.3.Spaa praktikat võib õpilane teha ka väljaspool Eestit, kooli poolt pakutavas või 

aktsepteeritud praktikabaasis õppeprotsessile kehtestatud tingimuste ja nõuetekohaselt 

vastavalt „Välisriigi praktika juhendile“  või VÕTA korra alusel. 

7. Ettevõtluspraktika: 3,1 EKAP, 80 t 

7.1.Õpetusega taotletakse, et õppijad korraldavad lähtuvalt projektist massaažikeskuse töö, 

rakendades eelnevalt omandatud teadmisi ja oskusi (suhtlemine ja klienditeenindus, 

majandus ja ettevõtlus, töötervishoid ja tööohutus) analüüsides projekti tõhusust, tehes 

projekti vajadusel muudatusi ja täiendusi. 

7.2.Ettevõtluspraktika läbimise tingimused on reguleeritud ettevõtluspraktika ainekavaga. 
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Lisa 8. Massaažikliendi küsitlusleht 

Massaažikliendi küsitlusleht: kuupäev: …………………………  
Naine / Mees  
Vanus:….…… Amet:………………………………… 

Teie soov/probleem massööri poole pöördumiseks? 

………………………………………………………………………………………… 
Kas Teil käesoleval hetkel on: 

1. Äge põletikuline haigus (gripp, palavik)?....................................... 
2. Nakkushaigus (kollatõbi, tuberkuloos vm)?.................................... 
3. Naha-ja/või suguhaigus?................................................................ 
4. Äge närvikahjustus (peale traumat või operatsiooni)?.................... 
5. Värsked haavad, hiljutised verejooksud, veritsemise oht?....................... 
6. Kasvajakahtlus?.................On olnud varem kasvajaid (operatsiooni aasta)?.............. 
7. Kilpnäärmehaigused?................. 
8. Äge neerupuudulikkus?.............Äge maksapuudulikkus?................... 
9. Rasedus ning selle katkemise oht? ……………Mitmes nädal?............ 
10. Äge trauma (luumurd, rebend, põrutus)?................... 
11. Suured sünnimärgid / verevalumid? ………Kus?......................... 
12. Äge südamepuudulikkus (reuma, infarkt, klapipuudulikkus, südamelihase põletik, 

arütmia)?...........................Kõrge, madal või ebastabiilne vererõhk?.......................... 
13. Veenilaiendid, veenipõletik?............................... 

Kas olete läbielanud insulti?......................Millal? 

Kas Teil on esinenud traumasid? Millal ja Millised? 

………………………………………………………………………………………… 

Kas Teil on esinenud probleeme seljaga? Millal ja Millised? 

………………………………………………………………………………………… 

Kas Teil on esinenud probleeme kaela või õlavöötmega? Millal ja Millised? 

………………………………………………………………………………………… 

Kas Teil on esinenud luu-või liigeshaigusi, osteoporoosi? Millised? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Teil on esineb suurenenud liigesliikuvust? Millises liigeses? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Teil on olnud kopsuhaigusi? Millal ja Millised? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Teil on olnud peavalusid; raskus-/rõhuvat tunnet peas? Millal ja Millised? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Mitu korda aastas Te põete külmetushaigusi? 

Kas Teil on olnud operatsioone viimase 3 aasta jooksul? Millal ja Millised? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Teil esineb allergiat? Mille suhtes? 

……………………………………………………………………………………..…… 

Kas Teil esineb haigusi, mida eespool ei ole nimetatud? Millised? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Te tarvitate ravimeid? Milliseid? 

……………………………………………………………………………………..….. 

Kas Teil esineb stressi või depressiooni?................Kui sageli, kui kaua?.................... 

Kas Te tegelete spordiga? Millise spordialaga? 

Mitu korda nädalas? 

Kinnitan, et vastused on õiged -……………………………              Allkiri  
Massöör:                                  Valitud massaaži liik: 
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Lisa.9. Õppepraktika aruanne (klassikaline, segment-, lümfi-, 

spordimassaaž) 

 

Õpilase nimi:            Õppevorm:                                                                  

Kuupäev:                                                     Kellaaeg: 

Massaažiliik:                       Seansi kestvus: 

Kliendi vanus:                                     Kliendi sugu: 

Kliendi soov massaaži tulles: 

Vastunäidustused: 

Kliendi seisund massaaži tulles: 

● rüht 

● nahk 

● lihaspinged 

● valu 

Kliendi seisund pärast massaaži: 

● Enesetunne, rahulolu 

● lihaspinged 

● valu  

● liigeliikuvus  

Probleemi lahendamine. Kas seansi käigus ilmnes uusi näidustusi? Kirjelda pikemalt. 

Kuidas ma tulin välja ajaliselt? Aega jäi üle või puudu? 

Mida oleks vaja veel harjutada? Mida saaksid järgmine kord paremini teha? 

● Võtete tehnika 

● Ergonoomika 

● Tunnetus 

● Seansi ülesehitus 

● Aja planeerimine 

Kuidas saaks juhendaja sind paremini aidata? 

Kuidas jäid rahule töökeskkonnaga?  

● Vahendid 

● Ruum 

● Õhk, temperatuur 

● Muusika 

● Naabrid 

Õpetaja-juhendaja kommentaarid ja allkiri: 
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Lisa.10. Õppepraktika töö aruandlus (Idamaine massaaž)  

Õpilase nimi:            Õppevorm:                                                                  

Kuupäev:                                      Kellaaeg: 

Massaažiliik:                       Seansi kestvus: 

Kliendi vanus:                                     Kliendi sugu: 

 

Kliendi soov massaaži tulles: 

Vastunäidustused: 

Kliendi seisund massaaži ajal: 

● Liigesliikuvis, painduvus 

● lihaspinged 

● valu 

Kliendi seisund pärast massaaži: 

● Enesetunne, rahulolu 

● Lihaspinged 

● lõdvestumisoskus 

● valu  

● liigesliikuvus  

Probleemi lahendamine. Kas seansi käigus ilmnes uusi näidustusi? Kirjelda pikemalt. 

 

Kuidas ma tulin välja ajaliselt? Kas aega jäi  üle või puudu? 

Mida oleks vaja veel harjutada? Mida saaksid järgmine kord paremini teha? 

● Võtete tehnika 

● Ergonoomika 

● Tunnetus 

● Seansi ülesehitus 

● Aja planeerimine 

Kuidas saaks juhendaja sind paremini aidata? 

 

Kuidas jäid rahule töökeskkonnaga?  

● Vahendid 

● Ruum 

● Õhk, temperatuur 

● Muusika 

● Naabrid 

Õpetaja-juhendaja kommentaarid ja allkiri: 
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Lisa.11. Haiglapraktika aruandlus  

Nimi ja õpperühm: 

Koht:  

Aeg (kestvus kuupäevaliselt): 

Mis osakonna patsiendid?: 

Patsientide peamised probleemid: 

 

Millepoolest patsiendi erinevad olid? 

 

Mida sa juurde õppisid või uut kogesid? 

 

Mida sa uut teada said? 

 

Üldmulje haiglatööst: 

Plussid: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Miinused: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Juhendaja-massööri kommentaarid minu töö kohta, mida ma tegin hästi, mida halvasti: 
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Lisa.12. Väliürituse praktika aruandlus 

Reklaamüritus (kool organiseerib) 

Nimi ja õpperühm:………………………                                    kuupäev ja kellaaeg: …………………   

Väliürituse nimetus ja toimumise koht:                                                   

Väliürituse eesmärk (kooli müügi- ja reklaamistrateegia, reklaamimine, massaaži valdkonna 

reklaamimine, pakutavad massaažiliigid jne): 

 

 

Milline oli sinu roll ja tööülesanded väliüritusel meeskonnaliikmena ja massöörina? 

 

 

Iseloomusta ürituse kliente (klientide arv, huvi valdkonna ja kooli vastu, vajadused, soovid ja seisund 

massaažiteenuse saamiseks, mis keeles suheldi jne..): 

 

Millised olid töötingimused? (töökeskkond massaaži tegemiseks, hügieen jne…) 

 

Mida uut õppisin väliüritusel osalemise käigus ? 

 

Millised takistused ja raskused esinesid? 

 

Väliürituse plussid: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Väliürituse miinused: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Muud tähelepanekud : 
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Lisa 13: Väliürituse praktika aruanne:           

Projektipõhine üritus (õpilane organiseerib) 

 

Nimi ja õpperühm:………………………                                 Kuupäev ja kellaaeg:  …………………   

Praktika toimumise koht ja ürituse nimetus: 

 

Väliürituse eesmärk: (massaaži valdkonna, pakutavate massaažiliikide, ettevõtte, kooli jne müügi- ja 

reklaamistrateegia, jne) 

 

 

 

Milline oli sinu roll ja meeskonna suurus, tööülesannete jaotus jne.? 

 

 

 

Finantsiline planeerimine (kulud ja tulud): 

 

 

 

Millised olid töötingimused? (hinda väliürituse tingimusi nagu töökeskkond massaaži tegemiseks, 

hügieen jne…) 

 

 

 

Kuidas oleks saanud üritust paremini organiseerida ja mida uut õppisin? 

 

 

 

 

Positiivsed kogemused,  takistused ja raskused ürituse organiseerimisel? 

 

 

 

Muud tähelepanekud : 
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Lisa.14. Vaatluspraktika aruandlus 

Ettevõtte nimi: 

Nimi ja õpperühm: 

Kuupäev: 

1. Kirjelda füsioterapeudi või massööri töökorraldust:  

 

  

 

2. Kirjelda füsioterapeudi või massööri töökeskkonda ettevõttes: 

 

 

 

3. Analüüsi massööri töö spetsiifikat ja enda võimalikku sobivust antud meeskonna 

liikmeks/massööriks vaadeldavas ettevõttes: 

 

 

 

4. Analüüsi massaaži- või füsioteraapia protseduuri ülesehitust ja selles kasutatavate 

erinevate elementide rakendamise põhimõtteid: 

● töökoha ettevalmistus enne ja korrastamine pärast massaažiseanssi, 

● anamneesi võtmine, 

● massaaži tegemine, 

● massaažiseansi ülesehitus, 

● klienditeenindus, 

● hügieen, ergonoomika, töö-eetika, jms 

 

 

 


